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Cereri Mărci publicate în 05/05/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 03312 28/04/2021 S.C. NEXUS GAMING S.R.L.

2 M 2021 03332 28/04/2021 PERFECT SHIRT SRL PERFECT SHIRT

3 M 2021 03338 28/04/2021 S.C. NEXUS GAMING S.R.L. NM

4 M 2021 03423 28/04/2021 TOOLS-MAG S.R.L. DALBAN

5 M 2021 03450 28/04/2021 TERAPIA S.A. OMECOD

6 M 2021 03451 28/04/2021 SC BIOFARM SA EXTRAVALERIANIC CARDIO

7 M 2021 03452 28/04/2021 OMNIMEDICAL CLINIC SRL CLINICA OMNIMEDICAL

8 M 2021 03453 28/04/2021 S.C. GRUP GENERAL ID S.R.L. Silky Smooth

9 M 2021 03454 28/04/2021 SERVE CEPTURA SRL SERVE SINCE 1994 Cuvee
Lysandre 2020

10 M 2021 03455 28/04/2021 CARPATH VANS SRL CAR-PATH FIND YOUR OWN
PATH

11 M 2021 03456 28/04/2021 ASOCIATIA CULTURALA
ISTORIA DIN CASA IN CASA

ISTORIA DIN CASĂ-N CASĂ

12 M 2021 03457 28/04/2021 LIVIU-DANIEL CIRSTEA FAMIFERMA

13 M 2021 03458 28/04/2021 SC AZURE LAB SRL OXYCARE

14 M 2021 03459 28/04/2021 SERVE CEPTURA SRL Cuvée Pacs 2020

15 M 2021 03460 28/04/2021 ASOCIATIA CULTURALA
ISTORIA DIN CASA IN CASA

Atelierul de Istorie

16 M 2021 03461 28/04/2021 MENTAL CARE S.R.L. Mental Care

17 M 2021 03462 28/04/2021 RUSEVI SRL NATURAL HELIX by RUSEVI

18 M 2021 03463 28/04/2021 MORMUN INTERNATIONAL
SRL

RIAGO

19 M 2021 03464 28/04/2021 S.C. BIO AGRAR TEHNIC S.R.L. Usturoi de Cenad

20 M 2021 03465 28/04/2021 F17ness Ego S.R.L. F17NESS LIFE.STYLE

21 M 2021 03466 28/04/2021 SC LAUFER DRIVE IN MALL
S.R.L.

LAUFER DRIVE-IN MALL

22 M 2021 03467 28/04/2021 EVELINA-IONELA PETRE Evelina Petre ACADEMIA DE
UNGHII

23 M 2021 03468 28/04/2021 SUPERB 90 INCOM S.R.L Superb 90

24 M 2021 03469 28/04/2021 NICOLAE BOTGROS
VLADIMIR DAVIDESCU

VIȚA LUI BOTGROS
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2021 03470 28/04/2021 DOKIA CAPITAL S.R.L. PRODUS ÎN JURILOVCA

26 M 2021 03471 28/04/2021 ONE UNITED PROPERTIES
S.A.

one MODROGAN

27 M 2021 03472 28/04/2021 DOKIA CAPITAL S.R.L. FABRICAT ÎN JURILOVCA

28 M 2021 03473 28/04/2021 CONSILIUL JUDEȚEAN
PRAHOVA

PODGORII PRAHOVENE

29 M 2021 03474 28/04/2021 CONSILIUL JUDEȚEAN
PRAHOVA

DRUMUL LUI BACHUS

30 M 2021 03475 28/04/2021 ASOCIATIA PENTRU CULTURA
FLORII SOARELUI DIN
ROMANIA

Asociatia pentru cultura florii-
soarelui din Romania

31 M 2021 03476 28/04/2021 ONE UNITED PROPERTIES
S.A.

one HERASTRAU VISTA

32 M 2021 03477 28/04/2021 AUTOBRO ONLINE SHOP SRL E piesa scumpa !? Karma te
aduce la noi !!

33 M 2021 03478 28/04/2021 GENERAL TRANSCOM SRL PRIMAFARM Sanatate din
Prima Rețetă proprie de forte gel
Farmacist Eugen Marcu

34 M 2021 03479 28/04/2021 TRAIL TRIPS PRIMITIVE ROMANIAN STYLE

35 M 2021 03480 28/04/2021 ASOCIATIA ART VIVA România Infinită

36 M 2021 03481 28/04/2021 SC RIA DO TRADING SRL RIA DO TRADING

37 M 2021 03482 28/04/2021 CEREANIX CONSTRUCT S.R.L. CX CEREANIX

38 M 2021 03483 28/04/2021 RPW LOGISTICS SRL RPW Logistics

39 M 2021 03484 28/04/2021 FARTUD SRL FARTUD international transport
& logistics
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(210) M 2021 03312
(151) 28/04/2021
(732) S.C. NEXUS GAMING S.R.L.,

BD. TUDOR VLADIMIRESCU,
NR. 45, SUBSOL 2, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050881, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 26.13.25; 26.11.06; 26.11.07;
26.11.09

(591) Culori revendicate:albastru închis
(Pantone 532C), turcoaz (Pantone
3272C, 3268C), gri (Pantone 7541C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

42. Închirieri de echipamente pentru
calculatoare, închirierea de calculatoare, servicii
de internet café (închirieri de calculatoare).

───────

(210) M 2021 03332
(151) 28/04/2021
(732) PERFECT SHIRT SRL, STR.

PRINCIPALA 147, JUD. ILFOV,
SINTEŞTI, 077187, ILFOV,
ROMANIA

(540)

PERFECT SHIRT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 09.03.09

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Cămăși, cămăși cu nasturi, cămăși de
costum, tricouri, tricouri polo, tricouri imprimate,
costume (îmbrăcăminte).

───────

(210) M 2021 03338
(151) 28/04/2021
(732) S.C. NEXUS GAMING S.R.L.,

BD. TUDOR VLADIMIRESCU
NR. 45, SUBSOL 2, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050881, ROMANIA

(540)

NM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.23; 29.01.12

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
532C), verde (Pantone 3272C, Pantone
3268C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Administrare (organizare) de spectacole
de jocuri, angajare de artiști scenici pentru
evenimente (servicii de reprezentare), angajarea
de personalități sportive pentru evenimente
(servicii de reprezentanță), divertisment de tipul
turneelor, divertisment pe internet, furnizare de
divertisment online sub formă de show-uri de
jocuri, furnizare de divertisment online sub formă
de turnee de jocuri, organizare de competiții,
organizare și coordonare de evenimente de
divertisment, organizarea de spectacole (servicii
de impresariat), producție audio, video și
multimedia și fotografie, editare sau înregistrare
de sunete și imagini, editare video, furnizare de
divertisment multimedia printr-un site internet,
servicii de înregistrări audio, de filme, video și
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de televiziune, servicii de editare audio și video,
servicii de producție video.

───────

(210) M 2021 03423
(151) 28/04/2021
(732) TOOLS-MAG S.R.L.,

BULEVARDUL MĂRĂȘEȘTI
NR. 42, BL. 1, SC. A, ET. 2, AP.
7, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVIŢA NR.37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)
DALBAN

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

7. Aparate autogene de sudură, aparate
electrice de sudură, aparate de sudură
oxiacetilenică, aparate de sudură robotizate,
aparate de sudură prin difuzie, aparate de
sudură prin electrofuziune, aparate de sudură cu
plasmă, aparate de sudură cu contact termic,
aparate de sudură pentru materiale plastice,
aparate de sudură cu impuls termic, aparate
de sudură cu arc electric, aparate de sudură
cu arc (mașini electrice), aparate robotizate de
sudură cu arc electric, arzătoare sub formă
de componenete pentru aparatele de sudură
acționate cu gaz, mașini de sudură, mașini
de sudură oxiacetilenică, mașini de sudură cu
laser, mașini de sudură cu sârmă, mașini de
sudură electrice automate, dispozitive de sudură
cu laser, mașini de sudură pentru radiatoare
(electrice), mașini de sudură cu aer cald, mașini
de sudură de înaltă frecvență, mașini de sudură
folosite în bijuterii, mașini de sudură pentru tuburi
termoplastice, mașini de sudură cu arc electric,
mașini de sudură pentru sudarea materialelor
plastice, mașini industriale de sudură (acționate
cu gaz), mașini și dispozitive de lipit și sudură,
coase (mașini), coase electrice pentru grădină,
motocoase electrice, drujbe, drujbe electrice,
drujbe pe benzină.
11. Accesorii de pulverizare (componente de
instalații de duș), accesorii de scurgere pentru
articole sanitare, accesorii de scurgere pentru
băi, accesorii de uz sanitar, accesorii pentru baie,
accesorii pentru bideuri, accesorii pentru duș,
accesorii pentru căzi de masaj, accesorii pentru
chiuvete, acoperiri protectoare de robinete de

cadă pentru copii, aeratoare cu funcție de
economisire a apei pentru robinete, aparate de
duș, aparate de uz sanitar, aparate de încălzire
pentru băi, aparate electrice pentru duș, aparate
pentru spălarea picioarelor, articole sanitare
realizate din piatră, articole sanitare realizate din
porțelan, bideuri, bideuri portabile, boilere pentru
spălare, cabine de baie, cabine de duș din sticlă,
cabine din metal pentru dușuri, cabine pentru
duș, capace de wc pentru copii, capace pentru
scaune (părți de instalații sanitare), capete de
duș, capace sanitare pentru vasul de toaletă,
capace pentru vase de toaletă, capete de duș
care constituie componente ale instalațiilor de
alimentare cu apă, capete de duș cu funcție de
economisire a apei, capete de pulverizare pentru
dușuri, chiuvete, chiuvete cu picior pentru baie,
chiuvete de baie, chiuvete de baie (componente
de instalații sanitare), chiuvete de bucătărie,
chiuvete din oțel inoxidabil, chiuvete metalice,
chiuvete pentru frizerii, chiuvete pentru spălat
vasele (altele decât obiecte de mobilier), clapete
de acționare (piese pentru vase de toaletă),
closete portabile pentru activități în aer liber,
căzi care încorporează jeturi de aer, căzi cu
duș, căzi de baie cu aparate incorporate cu rolul
de a facilita accesul în cadă, căzi de baie cu
aparate incorporate pentru facilitarea ieșirii din
cadă, căzi de baie cu înălțime variabilă pentru
a fi utilizate de persoane cu handicap fizic,
căzi folosite de către persoanele cu handicap
fizic, căzi pentru băi de șezut, căzi pentru
duș, conducte pentru instalații sanitare, dopuri
pentru chiuvete, dopuri din metal pentru dușuri,
dușuri, dușuri de tavan, dușuri electrice, dușuri
exterioare pentru îmbăiere, dușuri manuale,
dușuri multifuncționale montate în prealabil,
dușuri portabile, duze pentru căzi de baie, duze
pentru căzi cu hidromasaj, dușuri puternice,
dușuri vândute sub formă de seturi, furtunuri
de duș, instalații de baie, instalații de baie
cu duș, instalații de baie folosite în scopuri
sanitare, instalații de baie pentru alimentarea
cu apă, instalații de duș, instalații pentru căzi
de masaj, instalații pentru toalete, instalații
sanitare, instalații sanitare de baie, instalații
sanitare electrice, instalații sanitare pentru
closete, instalații sanitare portabile, lavabouri,
mânere de robinete, lavoare sub formă de cădițe,
obiecte sanitare din oțel inoxidabil, măști de
toaletă cu lavoar încorporat (conectat la sursa
de alimentare cu apă), paravane de cadă,
paravane de baie pentru dușuri (metal), panouri
pentru baie, pere de duș sub formă de accesorii
pentru duș, picioare de chiuvetă, piedestale
pentru vase de toaletă, picurător pentru
robinete de apă, pisoare (obiecte sanitare),
platforme de duș, pulverizatoare pentru chiuvete
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de bucătărie, pulverizatoare pentru robinete,
rezervoare pentru toaletă, rezervoare de spălare
cu apă, robinete, robinete acționate fără
atingere, robinete automate, robinete cu bilă
pentru rezervoarele de WC, robinete cu două
rozete, robinete cu funcție de economisire a apei,
robinete de amestec pentru chiuvete, robinete
de amestecare pentru conducte de apă, robinete
de apă controlate electric, robinete de apă sub
formă de părți de instalații de alimentare cu apă,
robinete de apă sub formă de părți de instalații
sanitare, robinete de duș, robinete de duș cu
închidere automată și cu comandă electronică,
robinete de golire (accesorii pentru instalații),
robinete pentru baie, robinete pentru alimentare
cu apă, robinete pentru bideuri, robinete pentru
conducte, robinete pentru controlarea fluxului
de apă, robinete pentru lavoare, robinete
pentru montarea conductelor, scaune de toaletă,
sisteme de tras apă pentru pisoare, seturi de
baie cu chiuvetă și mască cu sertare, sisteme
pentru descărcarea rezervorului de toaletă,
stropitoare pentru duș, toalete adaptate pentru
a fi utilizate de persoanele cu dizabilități, toalete
adaptate pentru pacienți medicali, toalete cu
funcție de economisire a apei, toalete cu funcții
de spălare, toalete cu funcții de sterilizare,
toalete individuale încastrate, toalete individuale
din oțel presat, țevi ondulate metalice (piese
de instalații sanitare), toalete (WC), toalete
individuale monobloc, unități de duș, uscătoare
încălzite pentru prosoape, uși pentru cabine
de duș, uși pentru cabine de duș cu cadru
metalic, uși pentru duș cu rame nemetalice, vane
(instalații sanitare) folosite în centre spitalicești,
vane (instalații sanitare), vase de toaletă (WC),
vane de amestec pentru dușuri, vase de toaletă
pentru copii, ventile de amestec (robinete),
ventile de amestec (robinete) pentru chiuvete.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata, servicii de vânzare online
în legătură cu, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu: aparate autogene
de sudură, aparate electrice de sudură, aparate
de sudură oxiacetilenică, aparate de sudură
robotizate, aparate de sudură prin difuzie,
aparate de sudură prin electrofuziune, aparate
de sudură cu plasmă, aparate de sudură,
cu contact termic, aparate de sudură pentru
materiale plastice, aparate de sudură cu impuls
termic, aparate de sudură cu arc electric, aparate
de sudură cu arc (mașini electrice), aparate
robotizate de sudură cu arc electric, arzătoare
sub formă de componenete pentru aparatele
de sudură acționate cu gaz, mașini de sudură,
mașini de sudură oxiacetilenică, mașini de
sudură cu laser, mașini de sudură cu sârmă,
mașini de sudură electrice automate, dispozitive

de sudură cu laser, mașini de sudură pentru
radiatoare (electrice), mașini de sudură cu aer
cald, mașini de sudură de înaltă frecvență,
mașini de sudură folosite în bijuterii, mașini
de sudură pentru tuburi termoplastice, mașini
de sudură cu arc electric, mașini de sudură
pentru sudarea materialelor plastice, mașini
industriale de sudură (acționate cu gaz), mașini
și dispozitive de lipit și sudură, coase (mașini),
coase electrice pentru grădină, motocoase
electrice, drujbe, drujbe electrice, drujbe pe
benzină, accesorii de pulverizare (componente
de instalații de duș), accesorii de scurgere pentru
articole sanitare, accesorii de scurgere pentru
băi, accesorii de uz sanitar, accesorii pentru baie,
accesorii pentru bideuri, accesorii pentru duș,
accesorii pentru căzi de masaj, accesorii pentru
chiuvete, acoperiri protectoare de robinete de
cadă pentru copii, aeratoare cu funcție de
economisire a apei pentru robinete, aparate de
duș, aparate de uz sanitar, aparate de încălzire
pentru băi, aparate electrice pentru duș, aparate
pentru spălarea picioarelor, articole sanitare
realizate din piatră, articole sanitare realizate din
porțelan, bideuri, bideuri portabile, boilere pentru
spălare, cabine de baie, cabine de duș din sticlă,
cabine din metal pentru dușuri, cabine pentru
duș, capace de WC pentru copii, capace pentru
scaune (părți de instalații sanitare), capete de
duș, capace sanitare pentru vasul de toaletă,
capace pentru vase de toaletă, capete de duș
care constituie componente ale instalațiilor de
alimentare cu apă, capete de duș cu funcție de
economisire a apei, capete de pulverizare pentru
dușuri, chiuvete, chiuvete cu picior pentru baie,
chiuvete de baie, chiuvete de baie (componente
de instalații sanitare), chiuvete de bucătărie,
chiuvete din oțel inoxidabil, chiuvete metalice,
chiuvete pentru frizerii, chiuvete pentru spălat
vasele (altele decât obiecte de mobilier), clapete
de acționare (piese pentru vase de toaletă),
closete portabile pentru activități în aer liber,
căzi care încorporează jeturi de aer, căzi cu
duș, căzi de baie cu aparate incorporate cu rolul
de a facilita accesul în cadă, căzi de baie cu
aparate incorporate pentru facilitarea ieșirii din
cadă, căzi de baie cu înălțime variabilă pentru
a fi utilizate de persoane cu handicap fizic,
căzi folosite de către persoanele cu handicap
fizic, căzi pentru băi de șezut, căzi pentru
duș, conducte pentru instalații sanitare, dopuri
pentru chiuvete, dopuri din metal pentru dușuri,
dușuri, dușuri de tavan, dușuri electrice, dușuri
exterioare pentru îmbăiere, dușuri manuale,
dușuri multifuncționale montate în prealabil,
dușuri portabile, duze pentru căzi de baie, duze
pentru căzi cu hidromasaj, dușuri puternice,
dușuri vândute sub formă de seturi, furtunuri
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de duș, instalații de baie, instalații de baie
cu duș, instalații de baie folosite în scopuri
sanitare, instalații de baie pentru alimentarea
cu apă, instalații de duș, instalații pentru căzi
de masaj, instalații pentru toalete, instalații
sanitare, instalații sanitare de baie, instalații
sanitare electrice, instalații sanitare pentru
closete, instalații sanitare portabile, lavabouri,
mânere de robinete, lavoare sub formă de cădițe,
obiecte sanitare din oțel inoxidabil, măști de
toaletă cu lavoar încorporat (conectat la sursa
de alimentare cu apă), paravane de cadă,
paravane de baie pentru dușuri (metal), panouri
pentru baie, pere de duș sub formă de accesorii
pentru duș, picioare de chiuvetă, piedestale
pentru vase de toaletă, picurător pentru
robinete de apă, pisoare (obiecte sanitare),
platforme de duș, pulverizatoare pentru chiuvete
de bucătărie, pulverizatoare pentru robinete,
rezervoare pentru toaletă, rezervoare de spălare
cu apă, robinete, robinete acționate fără
atingere, robinete automate, robinete cu bilă
pentru rezervoarele de WC, robinete cu două
rozete, robinete cu funcție de economisire a apei,
robinete de amestec pentru chiuvete, robinete
de amestecare pentru conducte de apă, robinete
de apă controlate electric, robinete de apă sub
formă de părți de instalații de alimentare cu apă,
robinete de apă sub formă de părți de instalații
sanitare, robinete de duș, robinete de duș cu
închidere automată și cu comandă electronică,
robinete de golire (accesorii pentru instalații),
robinete pentru baie, robinete pentru alimentare
cu apă, robinete pentru bideuri, robinete pentru
conducte, robinete pentru controlarea fluxului
de apă, robinete pentru lavoare, robinete
pentru montarea conductelor, scaune de toaletă,
sisteme de tras apă pentru pisoare, seturi de baie
cu chiuvetă și mască cu sertare, sisteme pentru
descărcarea rezervorului de toaletă, stropitoare
pentru duș, toalete adaptate pentru a fi utilizate
de persoanele cu dizabilități, toalete adaptate
pentru pacienți medicali, toalete cu funcție
de economisire a apei, toalete cu funcții de
spălare, toalete cu funcții de sterilizare, toalete
individuale încastrate, toalete individuale din oțel
presat, țevi ondulate metalice (piese de instalații
sanitare), toalete (WC), toalete individuale
monobloc, unități de duș, uscătoare încălzite
pentru prosoape, uși pentru cabine de duș, uși
pentru cabine de duș cu cadru metalic, uși
pentru duș cu rame nemetalice, vane (instalații
sanitare) folosite în centre spitalicești, vane
(instalații sanitare), vase de toaletă (WC), vane
de amestec pentru dușuri, vase de toaletă pentru
copii, ventile de amestec (robinete), ventile de
amestec (robinete) pentru chiuvete, marketing
promotional, distribuirea de mostre de produse,

organizarea de publicitate, plasare de reclame,
pregătire de publicații publicitare, pregătirea
de prezentări audiovizuale pentru publicitate,
producție de înregistrări audio în scopuri de
marketing, producție și distribuție de reclame la
radio și la televiziune, promovarea comercială,
promovarea vânzărilor, publicare de materiale
promoționale, publicare de materiale publicitare,
publicare de texte publicitare, publicare
de materiale și texte publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
publicarea de broșuri publicitare, publicitate
online, publicitate în reviste, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate radio și de televiziune,
publicitate radiofonică, publicitate televizată,
publicitate și marketing, publicitate și reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului, poștei,
realizare de material publicitar.

───────

(210) M 2021 03450
(151) 28/04/2021
(732) TERAPIA S.A., STR. FABRICII

NR. 124, JUDEŢUL CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)
OMECOD

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice daptate
pentru scopuri medicale sau veterinare, alimente
pentru sugari, suplimente dietetice de uz uman
și veterinar, plasturi, materiale de pansat,
materiale pentru plombarea dinților și pentru
amprente dentare, dezinfectanți, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide,
preparate farmaceutice, medicale și veterinare,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanțe și alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale sau veterinare, alimente
pentru sugari, suplimente dietetice de uz man
și veterinar, plasturi, materiale de pansat,
materiale pentru plombarea dinților și pentru
amprente dentare, dezinfectanți, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide,
preparate chimico-farmaceutice, preparate
chimice pentru scopuri farmaceutice, medicale
și veterinare, pastile și tablete pentru scopuri
farmaceutice, preparate pe bază de vitamine,
suplimente, plasturi cu vitamine, reactivi
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chimici pentru scopuri medicale sau veterinare,
adjuvanți pentru scopuri medicale, dulciuri și
bomboane medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru scopuri
farmaceutice, elixire (preparate farmaceutice),
infuzii medicinale, fineturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi și rădăcini medicinale,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale, imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative/
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice nedicamente,
preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, șampoane medicinale de uz uman și
veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antibacteriene de uz uman
și veterinar, paste de dinți medicinale, balsamuri
pentru scopuri medicale, antiseptice, biocide,
detergenți pentru scopuri medicale, dezinfectanți
deniei, preparate de sterilizare, preparate pentru
tratarea acneei, unguente de uz farmaceutic și
veterinar, alifii, pomade pentru copuri medicale,
geluri de masaj pentru scopuri medicale,
preparate farmaceutice pentru îngrijirea pielii și
pentru tratarea arsurilor și a arsurilor solare,
pediculicide și scabicide, loțiuni după bărbierit
cu conținut medicamentos, apă de gură pentru
scopuri ivuiucile, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate iologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, bre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, irmenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,

altele decât ele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, scutece
pentru copii și pentru incontinență, scutece de uz
veterinar.
10. Dispozitive medicale, dispozitive medicale
de unică folosință, dispozitive medicale sub
formă de comprimate, aparate și instrumente
chirurgicale, medicale, dentare și veterinare,
membre, ochi și dinți artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice și de asistență adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive și articole pentru sugari,
parate, dispozitive și articole pentru activitate
sexuală, bandaje de susținere și îmbrăcăminte
specială de uz medical, articole,
istrumente și dispozitive pentru menstruație,
contracepție și naștere, articole și dispozitive
terapeutice și protetice pentru implantare
compuse din materiale artificiale sau sintetice,
mobilier special conceput pentru scopuri
medicale.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților, a unei
game variate de bunuri (exceptând transportul
lor), prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poștă
sau prin mijloace electronice (spre exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping), servicii de comerț cu
amănuntul și cu ridicata pentru medicamente,
preparatele sanitare și veterinare și pentru
proviziile medicale, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, ținerea evidenței contabile/
contabilitate, facturare, licitare, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
oferirea de informații comerciale și consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
și serviciilor, distribuirea de eșantioane,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de intermediere comercială,
servicii de agenție de import-export, marketing,
servicii de relații media, relații publice, servicii
de comunicații corporative, servicii de lobby
comercial, sondaje de opinie, studii de
piață, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale.

───────
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(210) M 2021 03451
(151) 28/04/2021
(732) SC BIOFARM SA , STR. LOGOFĂT

TĂUTU, NR.99, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 031212, ROMANIA

(540)
EXTRAVALERIANIC CARDIO

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Supliment nutritiv care acționează în
atenuarea manifestărilor de natură psihogenă,
a senzațiilor de panică, precum și situații de
suprasolicitare psihică, fizică, emoții puternice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 03452
(151) 28/04/2021
(732) OMNIMEDICAL CLINIC SRL, STR.

MELODIEI, NR. 1, SC. I+II, ETAJ
P, AP. G33, JUDETUL CLUJ, MUN.
CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE, NR. 51, CLADIREA
VIVANDO, ET. 1, BIROURI A14-
A15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

CLINICA OMNIMEDICAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 24.13.17

(591) Culori revendicate:albastru, rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de marketing şi promovare,
publicitate online pe o reţea de computere,
managementul afacerilor, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
recrutarea personalului, toate aceste servicii
în legătură cu domeniul medical, facturare

medicala, compilare automată a datelor
medicale în baze de date computerizate,
compilare de informații statistice privind
cercetarea medicală, compilare de statistici
privind utilizarea serviciilor medicale, servicii
de vânzare cu amănuntul de preparate
farmaceutice și sanitare și de produse medicale,
tinere a evidenței dosarelor și fișelor privind
istoricul medical personal.
41. Servicii de instruire în domeniul medical,
publicare de publicaţii medicale, organizare de
conferinţe şi simpozioane în domeniul medical,
furnizare de cursuri de instruire în domeniul
medical, realizare de cursuri de formare continuă
în medicină, consiliere în materie de pregătire
medicală, coordonare de seminarii de instruire
pe probleme medicale, servicii de instruire în
domeniul tulburărilor medicale și tratamentelor
aferente, publicare și emitere de documente
științifice în legătură cu tehnologia medicală
(educație, instruire).
42. Cercetare medicala, cercetare științifică în
scop medical, servicii de cercetare în domeniul
medical, analiza țesuturilor umane pentru
cercetări medicale, analiza serului uman pentru
cercetări medicale, proiectare și dezvoltare de
tehnologie medicală, furnizare de informații
științifice în domeniul tulburărilor medicale și
tratamentelor aferente, furnizarea de informații
despre cercetarea științifică și medicală în
domeniul farmaceutic și al studiilor clinice,
proiectare și dezvoltare de software de calculator
destinat utilizării cu tehnologia medicală.
43. Servicii de aziluri de bătrâni.
44. Informatii medicale, servicii medicale,
ingrijirea sanatatii, servicii de ingrijire medicala,
servicii de spitalizare, servicii de telemedicina,
servicii de stomatologie, optometrie și sănătate
mintală, servicii de clinică medicală, servicii
de analiză medicală în scopul diagnosticării şi
tratamentului furnizate de laboratoare medicale,
precum examinările cu raze x şi prelevarea
de probe de sânge, servicii de casă de
convalescenţă, servicii de centru de sănătate,
servicii de centre de sănătate, consiliere în
domeniul sănătăţii, servicii de îngrijire de
tip hospice, examinare medicală (screening),
asistenţă medicală, consiliere medicală pentru
persoanele cu dizabilităţi, servicii de cămine
de bătrâni, îngrijire paliativă, servicii de
ortodonţie, consiliere farmaceutică, servicii de
psiholog, reabilitarea pacienţilor consumatori
de stupefiante, servicii de sanatorii, furnizare
de servicii de tratament medical, servicii
de tratamemt medical, servicii de evaluare
medicala, compilarea rapoartelor medicale,
servicii de imagistica medicala, servicii de
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examinari medicale, testare genetica in scopuri
medicale, testare psihometrica in scopuri
medicale, analiza toxicologica in scopuri
medicale, analiza alcoolemiei in scopuri
medicale, servicii de tratament medical la
domiciliu, analiza tesuturilor umane tratament
medical, furnizare de asistență medicală pentru
monitorizarea pacienților care urmează un
tratament medical, screening de adn pentru
scopuri medicale, teste psihologice efectuate în
scopuri medicale, servicii de consiliere medicală
la domiciliu, servicii de ultrasunete pentru
scopuri medicale, consultanță privind asistența
medicală oferită de doctori și de alt personal
medical specializat, servicii medicale oferite
printr-o rețea de furnizori de servicii medicale
pe bază contractuală, servicii de consiliere
medicală individuală oferite pacienților, servicii
de informații medicale furnizate pe internet,
furnizare de informații medicale în sectorul
sănătății, furnizare de informații medicale
referitoare la substanțe toxice, servicii de testare
medicală, și anume, evaluarea condiției fizice,
furnizare de terapii cu laser pentru tratarea
afecțiunilor medicale, consiliere referitoare la
necesitățile medicale ale persoanelor în vârstă,
servicii de tratamente medicale oferite de un
centru spa, servicii de teste medicale pentru
diagnosticul și tratamentul bolilor, servicii de
îngrijire medicală pentru pacienții internați și
externi, consiliere și consultanță legate de
stilul de viață în scop medical, furnizarea
de informatii medicale prin intermediul unei
retele globale de calculatoare, servicii de
caritate, respectiv furnizarea de servicii medicale
pentru persoane cu nevoi speciale, servicii
de evaluare medicală pentru pacienţii care se
recuperează, în scopul ghidării tratamentului şi
evaluării eficienţei, analiza serului uman pentru
tratamente medicale, servicii de tratamente
pentru dependenții în sevraj, tratamente de
fitoterapie, tratamente terapeutice pentru față
si corp, oferire de tratamente psihologice,
servicii de tratamente de slăbire, servicii
privind tratamentele de fertilitate, servicii de
terapie, fizioterapie / terapie fizică, terapie
logopedă, terapie ayurvedică, terapie prin artă,
terapie împotriva fumatului, servicii de terapie
ocupațională, terapie asistată de animale,
servicii de terapie luminoasă, servicii de
terapie a insomniei, terapie cu unde de șoc,
servicii de terapie ocupațională și reabilitare,
terapie psihologică pentru sugari și copii,
terapie muzicală în scopuri fizice, psihologice
și cognitive, servicii de terapie a vocii și de
logopedie.

───────

(210) M 2021 03453
(151) 28/04/2021
(732) S.C. GRUP GENERAL

ID S.R.L., BULEVARDUL
INDEPENDENȚEI NR.134,
JUDETUL MARAMURES, BAIA
MARE, 430123, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(540)

Silky Smooth

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Bureți impregnați cu produse de toaletă,
produse de toaletă, produse de toaletă
nemedicinale, burete impregnat cu săpun, ceară
de parchet, ceară naturală pentru podele,
ceară pentru lustruit, ceară pentru parchet,
ceară preparată pentru lustruire, coloranți
pentru toaletă, compoziții de curățare pentru
toalete, compoziții pentru strălucirea podelelor,
compoziții pentru curățarea geamurilor, cârpe
impregnate pentru lustruit, produse de curățat,
decapanți, decapanți pentru ceară de pardoseli
(preparate pentru curățare), produse de
degresare, altele decât cele folosite în procesele
de fabricație, detartranți de uz casnic, detartranți
praf folosiți pentru mașina de spălat, detergent
pentru spălare, detergent solid, cu eliberare
în timp, pentru țevi de evacuare, detergenți,
detergenți de uz casnic, detergenți de uz
menajer, detergenți, alții decât cei folosiți în
timpul proceselor de fabricație și decât cei de
uz medical, detergenți lichizi pentru mașina
de spălat vase, detergenți pentru mașina
de spălat vase, detergenți pentru mașini de
spălat vase sub formă de gel, detergenți
pentru rufe, detergenți pentru spălarea vaselor,
detergenți pentru vasul wc, detergenți sub
formă de spumă, geluri de curățare pentru
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wc-uri, lavete impregnate cu preparate pentru
lustruire, destinate curățeniei, preparate pentru
îndepărtarea ruginii, odorizante de casă, lichid
pentru spălarea vaselor, lichide antiderapante
pentru dușumele, lichide de curățare, lichide
degresante, preparate pentru lustruire, ceară
pentru parchet, pânză îmbibată cu detergent,
pentru curățat, preparate de curățare pentru plăci
de gresie, preparate de curățare pentru sticlă,
preparate decapante, preparate degresante de
uz casnic, preparate detartrante de uz casnic,
preparate pentru curățarea și lustruirea pielii
și încălțămintei, preparate pentru curățarea
scurgerilor, preparate pentru curățarea sticlei,
preparate pentru desfundarea scurgerilor și
chiuvetelor, preparate pentru îndepartarea
petelor, preparate pentru îndepărtarea cerii,
preparate pentru îndepărtarea cerii de pe podele,
preparate pentru îndepărtarea grăsimilor,
preparate pentru îndepărtarea petelor de pe
articolele de menaj, preparate pentru înălbire
(decoloranți) de uz casnic, preparate pentru
înălbire de uz casnic, preparate pentru spălare,
produs pentru îndepărtarea petelor, preparate
pentru ștergerea petelor, produse antistatice
de uz menajer, produse antirugină (pentru
îndepărtarea ruginii), produse de curățare
de uz casnic, produse de curățare pentru
metale, produse de curățare sub formă de
spray de uz casnic, produse de curățare
sub formă de spray pentru materiale textile,
produse de curățat pentru cuptoare, produse
de curățat pentru toalete, produse de desfundat
chiuvete, produse de lustruire pentru suprafețe
din crom, produse de lustruit, produse de
lustruit metalul, produse de înălbire de uz
casnic, produse degresante pe bază de
solvenți, produse lichide pentru lustruirea
podelelor, produse pentru clătire, produse
pentru curățarea mobilierului, produse pentru
curățarea pardoselilor, produse pentru curățarea
petelor, produse pentru curățarea tapițeriei,
produse pentru desfundarea țevilor de scurgere,
produse pentru lustruirea mobilei, produse
pentru intensificarea acțiunii detergenților,
produse pentru lustruirea podelelor, produse
pentru spălare, produse pentru îndepărtarea
adezivilor folosiți la aplicarea accesoriilor false,
produse pentru îndepărtarea calcarului, produse
pentru îndepărtarea cerii, produse pentru
îndepărtarea mucegaiului, produse pentru
îndepărtarea petelor provocate de animalele
de companie, produse pentru îndepărtarea
ruginii, produse sub formă de spray pentru
curățarea geamurilor, pulbere pentru spălarea
rufelor, săpun de uz casnic, săpun lichid
pentru spălarea vaselor, săpun pentru curățarea
suprafețelor cu depuneri de grăsime sau gudron,

săpun praf, săpun în calupuri pentru curățare
menajeră, șampon de covoare, șervețele de
hârtie impregnate pentru curățarea vaselor de
bucătărie, șervețele impregnate cu preparate
de curățare, șervețele umede impregnate cu
detergent pentru spălat vase, șervețele umede
impregnate cu un produs de curățat, soluții
pentru curățarea covoarelor, soluții pentru
scoaterea petelor (agenți de curățare), spray
pentru luciu, spray-uri de curățare, spray-
uri de degresare, substanțe pentru curățarea
mochetelor, substanțe degresante, substanțe
de curățare pentru congelatoare, substanțe de
curățare pentru uz casnic, substanțe pentru
îndepărtarea petelor, substanță pentru lustruit
podele, tablete pentru mașini de spălat vase,
uleiuri de curățare, uleiuri naturale de curățare,
uleiuri de pin pentru curățarea pardoselilor,
lavete impregnate cu detergent pentru curățarea
obiectivelor fotografice, șampoane, șampoane
pentru corp, șampoane de uz personal,
șampoane de păr nemedicinale, șampoane
pentru părul uman, săpunuri, săpunuri lichide,
săpunuri nemedicinale, săpunuri parfumate,
săpunuri antiperspirante, săpunuri cremă,
săpunuri pentru mâini, săpunuri de față, săpunuri
de rufe, săpunuri-cremă de corp, săpunuri pentru
îngrijirea corporală, săpunuri de baie lichide,
săpunuri și geluri.
16. Saci de gunoi din hârtie sau plastic, saci
pentru coșul de gunoi din hârtie sau plastic,
pungi și saci de hârtie, hârtie pentru pungi
și saci, saci de gunoi din hârtie (pentru uz
casnic), saci din plastic pentru coșurile de gunoi,
saci din plastic pentru coșul de gunoi, hârtie,
hârtie ondulată, prosoape de hârtie, hârtie de
ambalaj, șervețele din hârtie, cutii din hârtie,
prosoape din hârtie, batistuțe de hârtie, role
de hârtie igienică, prosoape de hârtie pentru
față, prosoape de hârtie pentru mâini, prosoape
igienice din hârtie pentru mâini, prosoape de
hârtie utilizate la curățenie, șervețele, șervețele
de hârtie, hârtie pentru șervețele, șervețele
pentru baie, șervețele din celuloză, șervețele de
unică folosință, șervețele pentru demachiat, din
hârtie, șervețele de buzunar din hârtie, șervețele
din hârtie pentru față, șervețele de masă din
hârtie, șervețele de toaletă din hârtie, șervețele
de hârtie pentru uz casnic, șervețele din celuloză
de uz casnic, șervețele de hârtie de pus
sub cești, sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton
sau plastic, articole decorative din hârtie pentru
centrul mesei, hârtie și carton, cârpe de șters
din hârtie, hârtie igienică, hârtie igienică pentru
toaletă, hârtie igienică de toaletă, hârtie igienică
sub formă de rolă, ambalaje pentru mâncare,
ambalaje pentru cadouri, ambalaje vidate din
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carton, ambalaje ermetice din hârtie, ambalaje
din hârtie sau carton pentru sticle, ambalaje
din carton sau din hârtie pentru sticle, folii
transparente (papetărie), folii pentru ambalarea
alimentelor, folii transparente din plastic, folii din
plastic pentru ambalare, folii din plastic pentru
ambalat, folii din material plastic pentru ambalaj,
folii din materiale plastice pentru ambalat, folii
de plastic pentru împachetat și ambalat, cutii
confecționate din carton, cutii confecționate din
carton ondulat, pungi pentru cadouri, pungi cu
mânere, pungi de congelator, pungi de hârtie,
pungi de hârtie pentru ambalat, pungi din hârtie
pentru ambalat, pungi de gunoi din hârtie, pungi
din hârtie pentru alimente, pungi de hârtie pentru
cadouri, pungi din plastic pentru ambalat, pungi
din hârtie pentru cadouri, pungi universale de
plastic, pungi pentru sandvișuri (hârtie), pungi
de ambalat din hârtie, pungi de plastic pentru
sandviș, pungi pentru cuburi de gheață, pungi
de plastic pentru împachetare, pungi de hârtie
pentru cumpărături, pungi de plastic pentru
cumpărături, pungi de hârtie folosite la coacere,
pungi de hârtie de uz casnic, pungi din plastic de
uz casnic, pungi din hârtie pentru masa de prânz,
pungi de plastic pentru ambalat și împachetat,
pungi de plastic pentru copt în cuptor, pungi
pentru sandvișuri din hârtie sau din plastic,
traverse de masă din hârtie, cutii de ambalat din
carton.
21. Dozatoare de șervețele, distribuitoare de
șervețele, suporturi pentru șervețele de masă,
lavete de spălat vase, bureți, bureți metalici,
bureți abrazivi, bureți pentru curățat, bureți
pentru vase, bureți pentru bucătărie, bureți de
toaletă, bureți pentru corp, bureți de menaj,
bureți din sârmă, bureți pentru curățare, bureți
pentru frecare, suporturi pentru bureți, bureți
de baie, bureți abrazivi pentru bucătărie, bureți
metalici pentru curățat, bureți de sârmă pentru
cratițe, bureți artificiali pentru uz casnic, bureți
pentru raclete de geam, bureți de curățat de
uz casnic, bureți abrazivi pentru utilizare în
bucătărie (curățare), bureți abrazivi de bucătărie
sau de uz casnic, mopuri, capete de mop, perii,
perii pentru curățat, perii de baie, perii de spălat,
perii pentru spălat, perii de toaletă, perii de
curățare, perii (cu excepția pensulelor), perii de
curățare pentru cratițe, perii pentru curățarea
covoarelor, perii pentru spălarea veselei, perii
de sârmă pentru curățat, perii de curățare a
grătarelor, distribuitoare de săpun, distribuitoare
de șervețele pentru uz casnic, cârpe de curățat,
cârpe de curățat din microfibre, cârpe de
bumbac pentru curățat, cârpe de șters praful,
distribuitoare de hârtie igienică, suporturi pentru
role de hârtie igienică, suporturi pentru role de

hârtie igienică, distribuitoare de role de hârtie
igienică, folii pentru copt.
22. Saci, saci pentru depozitare, saci de rufe,
saci pentru dormit, saci fabricați din materiale
textile, saci de pantofi pentru depozitare, saci
din bumbac (pentru uz industrial), saci pentru
transportul materialelor în vrac, saci din plasă
pentru spălarea rufelor.
24. Prosoape, prosoape cu glugă, prosoape
din frotir, prosoape de baie, prosoape de față,
prosoape de mâini, prosoape de plajă, prosoape
pentru față, prosoape pentru copii, prosoape
de bucătărie, prosoape din materiale textile,
prosoape mari de baie, prosoape de baie
mari, prosoape de șters paharele, prosoape
pentru șters sticlă, prosoape de uscat vesela,
prosoape confecționate din materiale textile,
prosoape (textile) pentru copii mici, prosoape
de bucătărie (materiale textile), prosoape textile
pentru uscarea părului, prosoape de baie sub
formă de mănuși, prosoape (textile) pentru uz
în bucătărie, prosoape sub formă de turban
pentru uscarea părului, prosoape de mâini
confecționate din materiale textile, prosoape din
materiale textile vândute la pachet, prosoape din
materiale textile pentru exerciții fizice, prosoape
de baie care se pot înfășura în jurul corpului,
saci de dormit, cârpe de menaj pentru ștergerea
paharelor, traverse de masă, nu din hârtie.
25. Halate, halate de plajă, halate de baie, halate
de baie, halate de baie cu glugă, articole de
îmbrăcăminte pentru protejarea hainelor.

───────
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(210) M 2021 03454
(151) 28/04/2021
(732) SERVE CEPTURA SRL, 125 C,

JUDETUL PRAHOVA, CEPTURA,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU, NR. 48A, SC.
B, AP. 10, JUDETUL BRASOV,
BRASOV, 500086, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

SERVE SINCE 1994
Cuvee Lysandre 2020

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 25.01.25

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

33. Vinuri.
───────

(210) M 2021 03455
(151) 28/04/2021
(732) CARPATH VANS SRL, STR.

BISERICII ROMANE NR.41, AP.
3, JUDETUL BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12-14,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

CAR-PATH FIND
YOUR OWN PATH

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 18.01.08; 26.11.03

(591) Culori revendicate:rosu, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Transport, organizarea de călătorii, închiriere
de mașini, închiriere de vehicule de agrement,
închiriere de autorulote, închirierea de
portbagaje de capotă pentru vehicule, închirierea
de biciclete, organizare de închirieri auto incluse
în pachetele de vacanță, rezervare de mașini de
închiriat, realizarea formalităților pentru închirieri
de vehicule, servicii oferite de agenții pentru
organizarea de călătorii, servicii de agenții
de rezervare a călătoriilor, consultanță pentru
planificarea de itinerarii a rutelor de călătorie,
furnizare de informații cu privire la servicii de
închiriere de mașini, furnizare de informații de
călătorie pentru turiști, furnizare de informații
despre planificarea și rezervarea călătoriilor și
transportului, prin mijloace electronice, furnizare
de informații pe internet despre călătorii
turistice, furnizare de informații pe internet
despre rezervări pentru călătorii de afaceri,
furnizare de informații privind itinerariile de
călătorie, furnizare de informații privind tarifele
de transport, furnizare de informații referitoare
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la automobile pentru închiriere prin intermediul
internetului, organizare de călătorii și servicii de
rezervare, organizare și rezervare de călătorii,
organizare și rezervare de călătorii pentru
pachete de vacanță, organizare și rezervare de
excursii, organizare și rezervare de voiaje de
agrement, planificare, organizare și rezervare
de călătorii prin mijloace electronice, planificare,
organizare și rezervare de călătorii, planificarea
și rezervarea călătoriilor și transportului, prin
mijloace electronice, rezervare de călătorii și
tururi de vacanță, rezervare de locuri pentru
transport cu autovehicule, rezervarea călătoriilor
prin intermediul agențiilor de turism, servicii
de agenție de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii de agenție de turism,
și anume organizarea transportului pentru
călători, servicii de agenție pentru organizarea
transportului de călători, servicii de agenție
pentru organizarea călătoriilor, servicii de
agenție privind organizarea transportului de
persoane, servicii de agenții de turism pentru
călătorii de afaceri, servicii de consiliere
privind transportul, servicii de consultanță și
informații pentru călătorii, servicii de informații
privind călătoriile, servicii de informații turistice,
servicii de planificare de călătorii, servicii de
rezervare de transporturi, servicii de rezervare
oferite de agenții de închirieri de mașini,
servicii de rezervare pentru circuite turistice,
servicii de rezervare pentru călătorii, servicii de
rezervare pentru călătorii pe uscat, servicii de
rezervare pentru transport, servicii de rezervare
pentru transport pe cale terestră, servicii de
rezervare pentru închiriere de vehicule, servicii
de rezervări de circuite turistice, servicii de
rezervări pentru călătorii de vacanță, servicii
de rezervări pentru călătorii turistice, servicii
pentru furnizarea de informații privind călătoriile,
servicii pentru furnizarea de informații privind
itinerariile de călătorie, servicii pentru furnizarea
de informații referitoare la autotransport, servicii
specifice agențiilor de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii specifice agențiilor de turism
și servicii de rezervări, servicii specifice agențiilor
de turism, respectiv realizarea rezervărilor
pentru transport, serviciile de agenție pentru
organizarea de circuite turistice.

───────

(210) M 2021 03456
(151) 28/04/2021
(732) ASOCIATIA CULTURALA

ISTORIA DIN CASA IN CASA,
STR. PALTINILOR, NR 2, BLOC
42B, SCARA D, AP. 65, JUDEŢ
BUZĂU, BUZĂU, 120144, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

ISTORIA DIN CASĂ-N CASĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.09.01; 16.01.25

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte
și redactare de texte, altele decât cele
publicitare, servicii educative, de divertisment
și sportive, educație, divertisment și sport,
servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, traducere
și interpretare,
servicii de traducere, traducere lingvistică.

───────

(210) M 2021 03457
(151) 28/04/2021
(732) LIVIU-DANIEL CIRSTEA, STR. DR.

FLOREA TEODORESCU NR. 2,
AP. 2, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
050555, ROMANIA

(540)
FAMIFERMA

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne și produse din carne, ouă și produse
din ouă.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu furnizarea
de alimente și băuturi, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară,
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închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, și echipamente pentru servirea de
mâncare și băutură, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară.

───────

(210) M 2021 03458
(151) 28/04/2021
(732) SC AZURE LAB SRL, STR.

GHIOCELULUI NR 12, CAM. 1,
JUDEŢ ILFOV, CRETESTI, 077186,
ILFOV, ROMANIA

(540)

OXYCARE

(531) Clasificare Viena:
01.07.06; 05.03.11; 02.09.15; 27.05.01;
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

1. Ozon, altul decât cel pentru uz medical,
catalizatori folosiți la controlul emisiilor de ozon,
amestecuri oxigen-ozon, altele decât cele pentru
uz medical.
5. Ozon pentru uz medical.
9. Ozonizoare (ozonizatoare), aparate de
ozonizare (nu de uz medical), dispozitive pentru
controlarea ozonului, altele decât cele pentru uz
medical.
10. Ozonizatoare (ozonizoare) de uz medical,
aparate de ozonizare de uz medical, generatoare
de ozon utilizate în ozonoterapie, monitoare de
ozon utilizate în ozonoterapie.

───────

(210) M 2021 03459
(151) 28/04/2021
(732) SERVE CEPTURA SRL, CEPTURA

NR. 125C, JUDEŢ PRAHOVA,
CEPTURA, PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN,
AVRAM IANCU, NR. 48A, SC. B,
AP. 10, JUDEŢ BRAŞOV, BRASOV,
500086, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Cuvée Pacs 2020

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 25.01.25

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

33. Vinuri.
───────

(210) M 2021 03460
(151) 28/04/2021
(732) ASOCIATIA CULTURALA

ISTORIA DIN CASA IN CASA,
STR. PALTINILOR, NR 2, BLOC
42B, SCARA D, AP. 65, JUDEŢ
BUZĂU, BUZĂU, 120144, BUZĂU,
ROMANIA

(540)
Atelierul de Istorie

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte altele decât cele publicitare, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, servicii de traducere
și interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere, servicii de traducere
lingvistică.

───────
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(210) M 2021 03461
(151) 28/04/2021
(732) MENTAL CARE S.R.L., STR.

BIBESCU VODA NR. 9, BL. P4D,
SC. B, ET. 4, AP. 10, JUDEŢ
ARGEŞ, PITEŞTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

Mental Care

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 05.05.20;
05.05.21

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
1788U, red 032C), gri închis (Pantone
439U, 2334C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii de agricultură, horticultură şi
silvicultură.

───────

(210) M 2021 03462
(151) 28/04/2021
(732) RUSEVI SRL, DRUM COMUNAL

39, NR. 107 A, SAT CRIZBAV,
JUDEŢ BRAŞOV, COMUNA
CRIZBAV, BRAȘOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STRADA 11 IUNIE, NR. 51,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

NATURAL HELIX by RUSEVI

(531) Clasificare Viena:
03.09.23; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:alb, negru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Melci, nu vii, melci comestibili, mâncăruri
preparate constând în principal din melci,
melci pregătiți, inclusiv melci fierți, congelați,
conservați, ouă de melci (pentru consum),
carcase de melci înghețate, melci cu unt de
usturoi din plante.
31. Melci, vii, melci comestibili destinati
consumului, vii, mancare pentru animale.
35. Publicitate şi afaceri în domeniul de
activitate, publicitate prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv on line prin intermediul
unui site web specializat, realizarea de reclame,
anunţuri publicitare şi promoţii, servicii de
asistenţă şi consultanţă specifică domeniului de
activitate, servicii de agenţii de import-export,
gestiunea afacerilor comerciale şi administraţie
comercială, servicii de comerţ (vânzarea en gros
şi en detail) şi regruparea în avantajul terţilor
a cărnii de melc şi cochiliilor, a spumei de
melc (bave) folosită în industria farmaceutică
şi cosmetică, a hepatopancreasului folosit în
industria cosmetică şi farmaceutică (exceptând
transportul lor), prezentarea pentru vânzare prin
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toate mijloacele de comunicare, inclusiv on
line prin intermediul unui site web specializat,
astfel încât terţii să le cunoască şi să le
achiziţioneze comod, furnizare de informaţii
şi sfaturi comerciale pentru consumatori în
legatură cu aceste produse, naţionale şi/sau din
import, servicii oferite de lanţuri de magazine,
servicii de vânzare cu amănuntul legate de
vânzarea de melci vii si preparati, servicii de
informare, consultanță și consiliere comercială
referitoare la toate serviciile menționate anterior,
servicii de aprovizionare pentru terți (achiziții
de bunuri și servicii pentru alte întreprinderi),
studii de piață, achiziţia (alta decât transportul)
de mărfuri, și anume melci pregătiți, inclusiv
melci conservați, fierți, congelați, ouă de melc
pentru alții, permițând clienților să vizualizeze și
să cumpere în mod convenabil aceste bunuri
în magazinele cu amănuntul și cu ridicata, prin
mijloace electronice, inclusiv site - uri web, și
teleshopping.
44. Servicii de ferme agricole şi de animale, în
mod special ferme de melci.

───────

(210) M 2021 03463
(151) 28/04/2021
(732) MORMUN INTERNATIONAL SRL,

CALEA REPUBLICII NR 86, SC
A AP 5, JUDEŢ BACAU, BACAU,
600301, BACĂU, ROMANIA

(540)

RIAGO

(531) Clasificare Viena:
03.07.15; 27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Software de calculator (programe), carcase
pentru telefoane mobile, suporturi adaptate
pentru telefoane mobile, cabluri usb pentru
telefoane mobile, baterii auxiliare pentru
telefoane mobile, huse pentru mobil, huse
din piele pentru telefoane mobile, monitoare
pentru tabletă, suporturi de telefoane mobile
pentru bord, seturi de căşti pentru telefoanele
mobile, încărcătoare de baterii pentru telefoane

mobile, software şi aplicaţii (programe) pentru
dispozitive mobile, module de afişare pentru
telefoane mobile, huse de protecţie pentru
telefoane mobile, software de jocuri electronice
pentru telefoane mobile, căşti fără fir folosite cu
telefoane mobile, cabluri de conexiune mobilă
de înaltă definiţie, huse de tip flip pentru
telefoane mobile, dispozitive mâini libere (hands-
free) pentru telefoane mobile, căşti de tipul
mâini libere pentru telefoane mobile, microfoane
de tipul mâini libere pentru telefoane mobile,
huse din pânză sau material textil pentru
telefoane mobile, adaptoare de gen (adaptoare
de cabluri) pentru telefoane mobile, protecţii
de ecran sub formă de folii pentru telefoane
mobile, tablete, componente electronice pentru
calculatoare, încărcătoare de baterii de telefoane
mobile destinate utilizării în vehicule, software
pentru jocuri pe calculator destinate utilizării
pe telefoanele mobile şi celulare, huse pentru
calculatoare tabletă, cutii flip pentru calculatoare
tabletă, suporturi adaptate pentru calculatoare
tabletă.

───────

(210) M 2021 03464
(151) 28/04/2021
(732) S.C. BIO AGRAR TEHNIC S.R.L.,

SAT CENAD NR. 449, JUDEȚUL
TIMIȘ, COMUNA CENAD, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

Usturoi de Cenad

(531) Clasificare Viena:
05.09.06; 27.05.01; 27.05.08; 29.01.12

(591) Culori revendicate:mov, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
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seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
organizarea și administrarea afacerilor, lucrări de
birou.

───────

(210) M 2021 03465
(151) 28/04/2021
(732) F17ness Ego S.R.L., STRADA

LILIACULUI NR. 53B, BL. C1, AP. 2,
PARTER, CAMERA 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

F17NESS LIFE.STYLE

(531) Clasificare Viena:
26.04.02; 27.05.01; 27.05.08; 27.07.03;
27.07.12

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Îmbrăcăminte, șorțuri (îmbrăcăminte),
jerseuri (îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte)
manșoane (îmbrăcăminte), văluri
(îmbrăcăminte), glugi (îmbrăcăminte), șepci
(articole de îmbrăcăminte), broboade (articole de
îmbrăcăminte), pălării de hârtie (îmbrăcăminte),
măști de față (îmbrăcăminte), viziere
(articole de îmbrăcăminte), pălării pentru
petreceri (articole de îmbrăcăminte), bentițe
cu protecții pentru urechi (îmbrăcăminte),
brâuri (îmbrăcăminte), manșete (îmbrăcăminte),
gabardine (îmbrăcăminte), mușamale
(îmbrăcăminte), jachete (îmbrăcăminte),
tricoturi (îmbrăcăminte), fulare (îmbrăcăminte),
combinezoare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte
impermeabilă blănuri (îmbrăcăminte), brâie
(îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută, mitene
(îmbrăcăminte), gulere răsucite (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru copii, îmbrăcăminte
pentru gravide îmbrăcăminte pentru pescari,
îmbrăcăminte pentru cicliști, îmbrăcăminte
din hârtie, îmbrăcăminte pentru automobiliști,
îmbrăcăminte pentru sport, îmbrăcăminte din
denim, îmbrăcăminte din piele, îmbrăcăminte
din latex, îmbrăcăminte din in, îmbrăcăminte

pentru surf, îmbrăcăminte japoneză tradițională,
îmbrăcăminte din lână, bretele pentru
îmbrăcăminte,
costume populare (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru fete, îmbrăcăminte pentru
femei curele din piele (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru nou născuți costume
de jogging (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte termice, îmbrăcăminte pentru
practicarea sporturilor pulover (articole de
îmbrăcăminte), îmbrăcăminte impermeabilă
pentru navigație, îmbrăcăminte formală de seară
trusouri (articole de îmbrăcăminte), mănuși
fără degete (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte impermeabile mănuși (articole
de îmbrăcăminte), scutece tip chilot
(îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
brodate, articole de îmbrăcăminte modelatoare,
articole de îmbrăcăminte religioase pufoaice
(articole de îmbrăcăminte), gulere de
haină (îmbrăcăminte), eșarfe (articole
de îmbrăcăminte), cămăși purtate peste,
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte rezistentă la ploaie
curele din materiale textile (îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte pentru copii centuri
din materiale textile (îmbrăcăminte), articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole
de îmbrăcăminte pentru ciclism salopete
scurte (articole de îmbrăcăminte), articole
de îmbrăcăminte pentru sport, articole
de îmbrăcăminte pentru atletism pantaloni
scurți (articole de îmbrăcăminte), articole
de îmbrăcăminte pentru schi, îmbrăcăminte
impermeabilă pentru vremea rea, îmbrăcăminte
din piele pentru motocicliști, articole de
îmbrăcăminte din piele, îmbrăcăminte cu
led-uri încorporate, articole de îmbrăcăminte
din piele, articole de îmbrăcăminte pentru
tenis, articole de îmbrăcăminte pentru
triatlon, articole de îmbrăcăminte din mătase,
articole de îmbrăcăminte din cașmir, articole
de îmbrăcăminte pentru dans, articole
de îmbrăcăminte pentru teatru, articole
de îmbrăcăminte de ocazie, articole de
îmbrăcăminte din catifea, pantaloni kaki
(articole de îmbrăcăminte), pantaloni de
jogging (articole de îmbrăcăminte), centuri cu
buzunar pentru bani (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte pentru arte marțiale, articole de
îmbrăcăminte confecționate din blană, articole
de îmbrăcăminte pentru protejarea hainelor,
îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii,
articole de îmbrăcăminte pentru patinaj artistic,
sutiene fără bretele (articole de îmbrăcăminte),
jambiere pentru genunchi (articole de
îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte cu
protecție solară, articole de îmbrăcăminte
pentru copii mici, articole de îmbrăcăminte
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pentru domnișoare de onoare, costume din
trei piese (articole de îmbrăcăminte), jachete
care sunt articole de îmbrăcăminte sport,
îmbrăcăminte impermeabilă pentru activități
în aer liber, mănuși până la cot fără
degete (îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
din imitație de piele, burtiere pentru femei
însărcinate (articole de îmbrăcăminte), articole
de îmbrăcăminte de exterior pentru bebeluși,
articole de îmbrăcăminte confecționate din
imitație de piele, articole de îmbrăcăminte
pentru golf, cu excepția mănușilor, articole
de îmbrăcăminte care conțin substanțe pentru
slăbit, îmbrăcăminte tip body pentru sugari și
copii mici, bentițe de gât (părți de articole de
îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte purtate
în timpul exercițiilor de judo, îmbrăcăminte
de sport (care nu include mănușile de golf),
articole de îmbrăcăminte purtate în timpul
luptelor greco-romane, articole de îmbrăcăminte
pentru călărie (altele decât pălăriile de călărie),
îmbrăcăminte dintr-o singură piesă pentru
sugari și copii mici, îmbrăcăminte de noapte,
îmbrăcăminte de dormit, îmbrăcăminte pentru
dormit, corsete (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni pentru copii (îmbrăcăminte), furouri
(articole de îmbrăcăminte), corsete (articole
de îmbrăcăminte, corsete), body-uri (articole
de îmbrăcăminte), clini (părți de articole de
îmbrăcăminte), clini pentru colanți (părți de
articole de îmbrăcăminte), clini pentru ciorapi
(părți de articole de îmbrăcăminte), clini pentru
subraț (părți de articole de îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului, clini
pentru lenjeria intimă (părți de articole de
îmbrăcăminte), clini pentru ciorapi de pantofi
(părți de articole de îmbrăcăminte), clini
pentru costume de baie (părți de articole de
îmbrăcăminte), clini pentru body-uri purtate de
dansatori (părți de articole de îmbrăcăminte),
articole pentru acoperirea capului, articole
purtate în jurul gâtului.

───────

(210) M 2021 03466
(151) 28/04/2021
(732) SC LAUFER DRIVE IN MALL

S.R.L., STRADA RASPANTIILOR
NR. 6, AP. 4, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

LAUFER DRIVE-IN MALL

(531) Clasificare Viena:
26.04.02; 29.01.13; 27.05.01

(591) Culori revendicate:galben (R 255 G 243
B 17), albastru (R 0 G 0 B 77), gri (R
176 G 178 B 174), alb (R 255 G 255 B
255)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor.

36. Afaceri imobiliare, investiții în fonduri
închirierea birourilor (bunuri imobiliare)
închirierea bunurilor imobiliare, servicii de
agenție imobiliară, activități de broker imobiliar,
management imobiliar, colectarea chiriilor,
oferirea de informații privind inchirierea (servicii
imobiliare) închirierea spatiilor comerciale și a
clădirilor.

───────
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(210) M 2021 03467
(151) 28/04/2021
(732) EVELINA-IONELA PETRE,

STRADA CONSTANTIN TITEL
PETRESCU NR. 9, BL. C29
SC. A, ET. 1, AP. 9, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Evelina Petre
ACADEMIA DE UNGHII

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.13; 09.07.22

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educație, instruire, divertisment.
───────

(210) M 2021 03468
(151) 28/04/2021
(732) SUPERB 90 INCOM S.R.L,

STRADA ION CAMPINEANU NR.
31, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Superb 90

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Ghete, pantofi pentru plajă, curele
(îmbrăcăminte), cizme, cizme pentru sporturi,
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte din imitație din
piele, îmbrăcăminte din piele, încălțăminte,
blănuri (îmbrăcăminte), mănuși (îmbrăcăminte),
cizmulițe, îmbrăcăminte de stradă, sandale,
cămăși, pantofi, papuci, pantofi de sport.
35. Publicitate, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, licitare, postarea de
afișe publicitare, închirierea panourilor de
afișaj (panouri publicitare), servicii privind
managementul proiectelor de afaceri pentru
proiectele de construcții, furnizarea de informații
de afaceri prin intermediul unui site web, oferirea
de informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
oferirea de informații de contact comerciale și
de afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informații competitive, publicitate
directă prin poștă, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eșantioane, audit
financiar, servicii de agenție de import-export,
facturare, servicii de așezare în pagină
pentru scopuri publicitare, servicii de relații
media, servicii de comunicații corporative,
închiriere de echipamente și mașini de birou,
publicitate online pe o rețea de calculatoare,
furnizarea unei piețe comerciale online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
publicitate exterioară, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, închirierea
de standuri de vânzare, optimizare pe motoarele
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
aranjarea vitrinelor pentru magazine, servicii
de telemarketing, publicitate prin televiziune,
actualizarea materialelor de publicitate.
36. Închirierea bunurilor imobiliare, afaceri
imobiliare, închirierea birourilor (bunuri
imobiliare).

───────
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(210) M 2021 03469
(151) 28/04/2021
(732) NICOLAE BOTGROS, STR.

RENASTERII NR. 12, COMUNA
DUDA-EPURENI, JUDEȚUL
VASLUI, SAT EPURENI, VASLUI,
ROMANIA
VLADIMIR DAVIDESCU, STRADA
NARCISELOR NUMARUL 163 BIS,
JUDEȚUL ARGEȘ, STEFANESTI,
ARGEȘ, ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS, STR. 11 IUNIE NR.
51, CLADIREA VIVANDO, ET. 1,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREȘTI , ROMANIA

(540)
VIȚA LUI BOTGROS

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

33. Vin, vin alb, băutură alcoolică pe bază de vin
și fructe, băuturi aperitive pe bază de vin, băuturi
care conțin vin (șprițuri), băuturi pe bază de
vin, cocteiluri preparate pe bază de vin, piquette
(băutură pe bază de vin), vin de acanthopanax
(ogapiju), vin de căpșuni, vin de fructe, vin de
mure, vin de orez galben, vin de struguri, vin
de zmeură neagră (bokbunjaju), vin fiert, vin
pentru gătit, vin roșu, vin slab alcoolizat, vin
spumant, vin spumant de fructe, vin spumant de
struguri, vinuri albe spumante, vinuri cu alcool,
vinuri cu denumire de origine protejată, vinuri cu
indicație geografică protejată, vinuri de desert,
vinuri de masă, vinuri dulci, vinuri îmbogățite,
vinuri japoneze din struguri dulci conținând
extracte de ginseng și scoarță de cinchona,
vinuri neacidulate, vinuri roșii spumante, vinuri
roze, vinuri spumante, vinuri spumante naturale,
băuturi alcoolice (cu excepția berii), băuturi pe
bază de vin.
35. Servicii de comerț și servicii de informare a
consumatorilor, servicii de comerț cu amănuntul
și cu ridicata, informare cu privire la produse
de consum în legătură cu alimente sau băuturi,
servicii de aprovizionare cu băuturi alcoolice
pentru terți (achiziție de bunuri pentru alte
întreprinderi), servicii de publicitate pentru
promovarea băuturilor, servicii de publicitate
pentru promovarea vânzării de băuturi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu amănuntul

în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice
(cu excepția berii), servicii de vânzare cu
amănuntul prin rețele informatice mondiale
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu amănuntul prin rețele
informatice mondiale în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondență în legătură
cu băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
marketing pentru evenimente, promovare de
evenimente speciale, organizare și realizare
de evenimente publicitare, organizare de
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
organizare de expoziții și evenimente în
scopuri comerciale și publicitare, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
publicitate si reclama, publicitate si marketing.

───────

(210) M 2021 03470
(151) 28/04/2021
(732) DOKIA CAPITAL S.R.L., ALEEA

ALEXANDRU NR. 28, ET. 2, AP.
11, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
PRODUS ÎN JURILOVCA

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne, pește, păsări de curte și vânat,
extracte din carne, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și gâtite, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte
produse lactate, uleiuri și grăsimi alimentare.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere brute și neprocesate, grăunțe și
semințe brute și neprocesate, fructe și legume
proaspete, ierburi proaspete, plante și flori
naturale, bulbi, puieți și semințe pentru plantare,
animale vii, hrană și băuturi pentru animale, malț.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
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40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii deimprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale servicii de cercetare
industrială și design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
și dezvoltarea de componente hardware și
software ale calculatorului.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 03471
(151) 28/04/2021
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
one MODROGAN

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate pentru servicii de arhitectură,
design, grafică, media sau online, servicii de
publicitate și marketing online, administratie
comerciala, servicii de promovare şi de
informare, administratie de afaceri, furnizarea
de informatii de afaceri prin intermediul
unui site web, dezvoltare de strategii și
concepte de marketing, asistenta in afaceri,
management si servicii administrative, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de intermediere comercială, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
servicii de comerţ cu amănuntul cu privire la
materialele de construcţii, informații şi sfaturi
comerciale, servicii de asistență comercială
și consultanță pentru consumatori în legătură
cu serviciile prestate, publicitate, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
postarea de afişe publicitare, asistenţă
în managementul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, consultanţă în organizarea
afacerilor, cercetări privind afacerile, servicii

de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în relaţiile publice, consultanţă privind
strategiile de comunicare în publicitate, analiza
costurilor, prognoze economice, facturare,
întocmire de planuri de marketing, studii
de marketing, marketing, marketing imobiliar,
campanii de marketing, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
relaţii publice, servicii de publicitate în
domeniul imobiliar administrarea afacerilor,
management de afaceri comerciale, servicii
de secretariat, marketing cu public ţintă,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date computerizate, actualizarea şi menţinerea
informaţiilor în registre, servicii de publicitate,
marketing și promovare.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), agențiile imobiliare,
gestiunea bunurilor imobiliare, închirierea
birourilor (bunuri imobiliare), închirierea
birourilor pentru conlucrare, închirierea bunurilor
imobiliare, servicii de agenţie imobiliară,
activităţi de broker imobiliar, management
imobiliar, organizare de închirieri imobiliare,
multiproprietăți în domeniul imobiliar, servicii
de achiziții imobiliare, planificare imobiliară
(activități financiare), gestionare de proprietăți
imobiliare, colectarea chiriilor, servicii privind
afaceri imobiliare, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru spații de clădiri,
servicii de planificare imobiliară (organizare
de afaceri financiare), servicii de consiliere
privind deținerea de proprietăți imobiliare, servicii
de gestiune imobiliară pentru complexe de
clădiri, închiriere de bunuri imobiliare și de
proprietăți, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru clădiri rezidențiale, gestiune
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financiară a proiectelor imobiliare, servicii
de administrare de bunuri imobiliare, servicii
financiare privind proprietățile imobiliare, servicii
de management imobiliar privind tranzacțiile
cu proprietăți imobiliare, evaluari imobiliare,
investiții imobiliare, servicii imobiliare, finantare
imobiliara, gestionarea proprietatilor (imobiliare),
intermediere pentru inchirierea de proprietati
imobiliare, servicii financiare privind proprietatile
imobiliare, servicii de consultanta privind
proprietatile imobiliare, investiții în proprietăți
imobiliare, inchiriere de bunuri imobiliare și de
proprietăți, stabilirea finanţării pentru proiectele
de construcţii.
37. Servicii de zidire, supravegherea construcţiei
de clădiri, etanşarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea cladirilor, servicii de
construcţii, servicii de dezvoltare imobiliară
(construcţii), servicii de instalaţii şi reparaţii,
servicii de consiliere privind amenajarea
clădirilor, reparaţii de construcţii, construcții
și demolări de clădiri, amenajare teritorială
pentru construcţii, servicii de management în
construcţii, construcții și reparații de clădiri,
construcţii de clădiri rezidențiale și comerciale,
lucrări de construcţii de inginerie civilă, instalare
de schele pentru construcţii, consultații pentru
construcţii, servicii de informații și consultanță cu
privire la construcţii, servicii ale contractanților
generali în domeniul construcţiilor, servicii de
construcţii referitoare la clădiri pentru locuințe,
sudură de structuri din oțel pentru construcţii,
construcții de locuințe pe bază de comandă,
realizarea de construcţii cu caracter industrial,
instalare de elemente fabricate de construcţii,
servicii de construcţii de structuri temporare,
construcţii de terase, construcţii de clădiri
comerciale, construcţii de clădiri rezidențiale,
servicii de construcţii de clădiri.

───────

(210) M 2021 03472
(151) 28/04/2021
(732) DOKIA CAPITAL S.R.L., ALEEA

ALEXANDRU NR. 28, ET. 2, AP. 11,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011824,
ROMANIA

(540)
FABRICAT ÎN JURILOVCA

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate.uscate şi gătite, jeieuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiurişi grăsimi alimentare.
31. Produse agricole, de acvacultura, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe bruteşi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şiseminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
şi deşeurilor, filtrarea aerului şi tratarea apei,
servicii deîmprimare, conservarea alimentelor şi
a băuturilor.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analizeindustriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control şi autentificare acalităţii, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 03473
(151) 28/04/2021
(732) CONSILIUL JUDEȚEAN

PRAHOVA, BULEVARDUL
REPUBLICII NR. 2-4, JUD.
PRAHOVA, PLOIEȘTI, 100008,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)
PODGORII PRAHOVENE

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2021 03474
(151) 28/04/2021
(732) CONSILIUL JUDEȚEAN

PRAHOVA, BULEVARDUL
REPUBLICII NR. 2-4, JUD.
PRAHOVA, PLOIEŞTI, 100008,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)
DRUMUL LUI BACHUS

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 03475
(151) 28/04/2021
(732) ASOCIATIA PENTRU CULTURA

FLORII SOARELUI DIN ROMANIA,
CALEA DOBROGEI NR. 460, JUD.
CONSTANŢA, VALU LUI TRAIAN,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Asociatia pentru cultura
florii-soarelui din Romania

(531) Clasificare Viena:
05.05.04; 27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:galben, vişiniu,
negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea de expoziţii în scopuri educaţionale,
organizarea şi susţinerea de seminarii,
organizarea şi susţinerea de simpozioane.

───────

(210) M 2021 03476
(151) 28/04/2021
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

one HERASTRAU VISTA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.04;
29.01.06

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
281C), alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate pentru servicii de arhitectură,
design, grafică, media sau online, servicii de
publicitate și marketing online, administratie
comerciala, servicii de promovare şi de
informare, administratie de afaceri, furnizarea
de informatii de afaceri prin intermediul
unui site web, dezvoltare de strategii și
concepte de marketing, asistenta in afaceri,
management si servicii administrative, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de intermediere comercială, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
servicii de comerţ cu amănuntul cu privire la
materialele de construcţii, informații şi sfaturi
comerciale, servicii de asistență comercială
și consultanță pentru consumatori în legătură
cu serviciile prestate, publicitate, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
postarea de afişe publicitare, asistenţă
în managementul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, consultanţă în organizarea
afacerilor, cercetări privind afacerile, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, asistenţă
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privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în relaţiile publice, consultanţă privind
strategiile de comunicare în publicitate, analiza
costurilor, prognoze economice, facturare,
întocmire de planuri de marketing, studii
de marketing, marketing, marketing imobiliar,
campanii de marketing, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
relaţii publice, servicii de publicitate în
domeniul imobiliar , administrarea afacerilor,
management de afaceri comerciale, servicii
de secretariat, marketing cu public ţintă,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date computerizate, actualizarea şi menţinerea
informaţiilor în registre, servicii de publicitate,
marketing și promovare.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), agențiile imobiliare,
gestiunea bunurilor imobiliare, închirierea
birourilor (bunuri imobiliare), închirierea
birourilor pentru conlucrare, închirierea bunurilor
imobiliare, servicii de agenţie imobiliară,
activităţi de broker imobiliar, management
imobiliar, organizare de închirieri imobiliare,
multiproprietăți în domeniul imobiliar, servicii
de achiziții imobiliare, planificare imobiliară
(activități financiare), gestionare de proprietăți
imobiliare, colectarea chiriilor, servicii privind
afaceri imobiliare, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru spații de clădiri,
servicii de planificare imobiliară (organizare
de afaceri financiare), servicii de consiliere
privind deținerea de proprietăți imobiliare, servicii
de gestiune imobiliară pentru complexe de
clădiri, închiriere de bunuri imobiliare și de
proprietăți, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru clădiri rezidențiale, gestiune
financiară a proiectelor imobiliare, servicii
de administrare de bunuri imobiliare, servicii
financiare privind proprietățile imobiliare, servicii
de management imobiliar privind tranzacțiile

cu proprietăți imobiliare, evaluari imobiliare,
investiții imobiliare, servicii imobiliare, finantare
imobiliara, gestionarea proprietatilor (imobiliare),
intermediere pentru inchirierea de proprietati
imobiliare, servicii financiare privind proprietatile
imobiliare, servicii de consultanta privind
proprietatile imobiliare, investiții în proprietăți
imobiliare, inchiriere de bunuri imobiliare și de
proprietăți, stabilirea finanţării pentru proiectele
de construcţii.
37. Servicii de zidire, supravegherea construcţiei
de clădiri, etanşarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea cladirilor, servicii de
constructii, servicii de dezvoltare imobiliară
(construcţii), servicii de instalaţii şi reparaţii,
servicii de consiliere privind amenajarea
clădirilor, reparaţii de construcţii, construcții
și demolări de clădiri, amenajare teritorială
pentru construcții, servicii de management în
construcții, construcții și reparații de clădiri,
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
lucrări de construcții de inginerie civilă, instalare
de schele pentru construcții, consultații pentru
construcții, servicii de informații și consultanță cu
privire la construcții, servicii ale contractanților
generali în domeniul construcțiilor, servicii de
construcții referitoare la clădiri pentru locuințe,
sudură de structuri din oțel pentru construcții,
construcții de locuințe pe bază de comandă,
realizarea de construcții cu caracter industrial,
instalare de elemente fabricate de construcții,
servicii de construcții de structuri temporare,
construcții de terase, construcții de clădiri
comerciale, construcții de clădiri rezidențiale,
servicii de construcții de clădiri.

───────

(210) M 2021 03477
(151) 28/04/2021
(732) AUTOBRO ONLINE SHOP SRL,

STR. ARMENIS NR.2, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
E piesa scumpa !?

Karma te aduce la noi !!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
pieselor şi accesoriilor pentru autovechicule,
cu excepţia transportului acestora, permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
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convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerţ online şi offline, marketing online şi
offline.
37. Întreţinerea autovehiculelor.

───────

(210) M 2021 03478
(151) 28/04/2021
(732) GENERAL TRANSCOM SRL, STR.

PETRU RAREŞ NR. 12, BL. B7, AP.
34, JUDEŢUL GALAŢI, GALAŢI,
GALAȚI, ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA PFA, STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL.
E4, AP. 54, JUDEŢUL GALAŢI ,
GALAŢI, GALAȚI, ROMANIA

(540)
PRIMAFARM Sanatate din

Prima Rețetă proprie de forte
gel Farmacist Eugen Marcu

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Produse farmaceutice.
───────

(210) M 2021 03479
(151) 28/04/2021
(732) TRAIL TRIPS, STR. ILARIE

MITREA NR. 746, JUDEȚUL
SIBIU, RASINARI, 557200, SIBIU,
ROMANIA

(540)

PRIMITIVE ROMANIAN STYLE

(531) Clasificare Viena:
26.04.09; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.24

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2021 03480
(151) 28/04/2021
(732) ASOCIATIA ART VIVA , INTR.

RECONSTRUCȚIEI NR. 1, BL. 24,
SC. 3, ET. 5, AP. 112, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
România Infinită

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Servicii de divertisment muzical, educaţie
muzicală, formare muzicală, editare muzicală,
spectacole muzicale, cursuri de muzică,
înregistrări de muzică, producţia de muzică,
editare de muzică, spectacole muzicale live,
reprezentaţii de muzică live, organizare de
divertisment muzical, concerte muzicale pentru
radio, servicii de educaţie muzicală, coruri
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de muzică gospel, prezentare de reprezentaţii
muzicale, prezentare de concerte muzicale,
închiriere de instrumente muzicale, servicii
de biblioteci muzicale, publicare de partituri
muzicale, organizare de spectacole muzicale,
organizare de interpretări muzicale, transcriere
muzicală pentru terţi, servicii de festivaluri
muzicale, închiriere de casete muzicale,
organizare de concursuri muzicale, regizare de
spectacole muzicale, producţie de înregistrări
muzicale, organizare de evenimente muzicale,
servicii de compoziţii muzicale, producţie de
videouri muzicale, publicare de texte muzicale,
publicare de lucrări muzicale, reprezentaţii
muzicale în direct, producţie de spectacole
muzicale, servicii de mixare muzicală, ,
prezentare de spectacole muzicale, producere
de concerte muzicale, servicii de transcriere
muzicală, interpretare de muzică şi canto,
concerte de muzică în direct, compunere de
muzică pentru terţi, servicii de editare de muzică,
servicii de muzică în direct,
spectacole cu muzică în direct, publicare de
cărţi de muzică, servicii de divertisment muzical
animat, regie artistică pentru spectacolele
muzicale, servicii educaţionale cu privire la
muzică, organizare de concerte de muzică pop,
reprezentaţie de dans, muzică şi teatru,
servicii de divertisment muzical cu jazz, servicii
de instruire în domeniul muzical, consultanţă
privind producţiile cinematografice şi muzicale,
servicii de editare şi înregistrare muzicale,
producţie de înregistrări sonore şi muzicale,
închiriere de înregistrări fonografice şi muzicale,
servicii ale studiourilor de înregistrări muzicale,
servicii privind compunerea de lucrări muzicale,
organizare de spectacole vizuale şi muzicale,
organizare de spectacole muzicale în direct,
organizare şi coordonare de concerte muzicale,
închiriere de casete audio cu muzică înregistrată,
organizare de festivaluri legate de muzica jazz,
managementul artistic al locurilor amenajate
pentru muzică, divertisment muzical oferit de
către formaţii instrumentale spectacole în direct
susţinute de trupe muzicale, reprezentaţii în
direct susţinute de grupuri muzicale, concerte în
direct susţinute de formaţii muzicale, servicii de
divertisment prestate de formaţii muzicale,
servicii de divertisment furnizate de grupuri
muzicale, furnizare de muzică digitală de pe site-
uri web de internet cu muzică în format
MP3, oferire de divertisment muzical de către
formaţii vocale, servicii de divertisment furnizate
de grupuri muzicale vocale, predare de lecţii
muzicale prin cursuri prin corespondenţă, servicii
de divertisment sub formă de înregistrări
muzicale, prezentare de spectacole în direct
ale formaţiilor muzicale, prezentare în direct

de producţii muzicale de Crăciun, furnizare de
muzică în format digital de pe internet, servicii
educaţionale sub formă de programe muzicale
de televiziune, planificarea de piese de teatru şi
de spectacole muzicale, producţie de materiale
muzicale într-un studio de înregistrare, muzică
digitală (care nu poate fi descărcată) de pe site-
uri web de pe internet cu muzică în format MP3,
muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe internet, spectacole muzicale în mijlocul
publicului organizate la săli de spectacole,
prezentare de spectacole în direct susţinute de
o formaţie muzicală, servicii de rezervare de
bilete şi locuri la concerte muzicale, furnizare
de muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe site-uri web cu muzică în format mp3 de
pe internet, producţie şi coordonare de exerciţii
pentru cursuri şi programe de muzică, furnizare
de instalaţii pentru reprezentaţiile în direct ale
unui grup muzical, selectare şi compilare de
muzică preînregistrată în vederea difuzării de
către terţi, punerea la dispoziţie de muzică
digitală (fără posibilitatea de descărcare) pe
internet, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de spectacole muzicale în direct,
servicii de divertisment sub formă de spectacole
susţinute de o formaţie muzicală, furnizare
de instalaţii pentru filme, spectacole, piese
de teatru, muzică sau instruire educaţională,
servicii de divertisment sub formă de spectacole
susţinute de o formaţie care cântă muzică
vocală, furnizare de muzică digitală (care nu
poate fi descărcată) pentru site-uri web mp3
de pe internet, furnizare de clasificări pe
categorii de vârstă pentru conţinut de televiziune,
film, muzică, video şi jocuri video, proiectarea
filmelor, editare de film, divertisment prin filme,
distribuţie de filme, dublare de filme, prezentare
de filme, producţia filmelor cinematografice,
producţii de film, altele decât filmele publicitare,
închiriere de filme video, pregătirea subtitrărilor
pentru filme, proiecţii de filme cinematografice,
producţie de filme formative, proiecţie de
filme video, editare de filme (fotografice),
închirierea de filme cinematografice, închiriere
de filme preînregistrate, montaj de filme
cinematografice, producţie de filme video,
producţie de filme cinematografice, producţia
de filme cinematografice, regizare de filme,
alta decât de filme publicitare, proiectii
de filme cinematografice, prezentare de
filme cinematografice, furnizare de filme
nedescărcabile, servicii de filmări aeriene,
producţie de filme şi de filme pe casete video,
închiriere de proiectoare de film, închiriere
de negative de film, coordonare de festivaluri
de film, închiriere de proiectoare pentru filme,
producţie de filme pentru televiziune, biblioteci
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pentru împrumutarea de filme, servicii de
producţie de filme, producţie de filme video
preînregistrate, producţie de spectacole şi
filme, producţie de filme pentru cinematografe,
producţie de filme de cinematograf, producţie de
filme cinematografice preînregistrate, creare de
formate pentru filme, închiriere de filme pe DVD,
furnizare de informaţii despre filme, producţie
de filme în studiouri, înregistrări pe benzi video
(filmare), filmarea de microfilme pentru terţi,
producţii de film, televiziune şi radio, închiriere
de copii de film pozitive, producţie de efecte
speciale pentru filme, închiriere de proiectoare
pentru filme cinematografice, închiriere de
proiectoare de filme cinematografice, producţie
de filme legate de fotbal, producţie de filme
cinematografice de animaţie, producţie de
evenimente sportive pentru filme, servicii pentru
producţia de filme cinematografice, servicii
pentru difuzarea de filme cinematografice,
producţie de filme în scopuri educative,
producţie de filme în scopuri educaţionale,
producţie de filme pe benzi video, producţie
de filme pe benzi video, prezentări de filme
în scopuri educative, închiriere de aparate
de filme cinematografice, închiriere de camere
cinematografice de filmat, producţie de melodii
pentru filmele cinematografice, formaţii despre
programul filmelor, servicii în producţia de filme
de animaţie, prezentări de coloane sonore pentru
filme video, servicii informative cu privire la
filme video, proiectare de filme cinematografice
în scopuri tehnice, închirieri de filme
cinematografice şi înregistrări sonore, producţie
de filme în scopuri de divertisment, servicii
de înregistrări în studio pentru filme, producţie
de filme de televiziune şi cinematografice,
proiectare de filme cinematografice în scopuri
medicale, servicii de studio pentru înregistrarea
filmelor cinematografice, producţie de film
pe DVD şi CD-ROM, închiriere de decoruri
pentru televiziune şi filme cinematografice,
închiriere de aparate pentru proiectare de
filme cinematografice, închiriere de filme
preînregistrate sub formă de discuri, servicii în
producţia de filme cinematografice şi telefilme,
servicii de divertisment sub formă de filme
cinematografice, închirieri de casete video şi de
filme cinematografice, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video şi televiziune, servicii
pentru producţie de divertisment sub formă
de filme, închiriere de filme preînregistrate
sub formă de casete video, închiriere de
dispozitive de iluminare pentru platourile de
filmat, furnizare de servicii de divertisment
prin intermediul filmelor video, furnizarea de
servicii de divertisment prin intermediul filmelor
cinematografice, servicii de înregistrări audio,

de filme, video şi de televiziune, servicii de
animaţie şi efecte speciale pentru filme şi video,
producţie de filme pe bandă video şi pe dvd-
uri, închiriere de corpuri de iluminat pentru
studiouri cinematografice şi de film, găzduire
şi organizare de ceremonii de decernare
de premii referitoare la filme, furnizare de
filme, nedescărcabile, cu ajutorul serviciilor de
transmisie video la cerere, furnizare de filme
şi de programe de televiziune nedescărcabile
la televiziune, cu plată, furnizare de filme şi
de programe de televiziune nedescărcabile pe
canale de televiziune cu plată, servicii de editare
în procesul de post-producţie a muzicii, a
materialelor video şi a filmelor, creare (redactare)
de podcast-uri, furnizare de divertisment prin
intermediul podcasturilor, creare (redactare)
de conţinut educaţional pentru podcasturi,
organizarea spectacolelor, planificarea de
spectacole, producţie de spectacole, organizare
de spectacole, spectacole de dans, spectacole
de balet, organizarea de spectacole culturale,
organizare de spectacole vizuale, organizarea
de spectacole aviatice, organizarea de
spectacole aeriene, producţie de spectacole
scenice, închirierea de decoruri pentru
spectacole, prezentare de spectacole de magie,
rezervări pentru spectacole de divertisment,
prezentări de spectacole în direct, prezentare
de spectacole în direct, producţie de spectacole
de teatru, organizare de spectacole pe scenă,
spectacole de focuri de artificii, producţie
de spectacole în direct, spectacole de
comedie în direct, servicii de spectacole
de magie, prezentare de spectacole de
operă, prezentare de spectacole de balet,
coordonare de spectacole de teatru, regizare de
spectacole de teatru, producţia de spectacole
în direct, organizare de spectacole în direct,
organizare de spectacole de dans, producţie de
spectacole de cabaret, producţie de spectacole
de televiziune, rezervare de locuri pentru
spectacole, spectacole de televiziune prin
satelit, organizare de spectacole de comedie,
producţie de spectacole de comedie, servicii
de spectacole cu laser, furnizare de spectacole
în direct, servicii de spectacole în direct,
prezentare de spectacole de teatru, organizare
de spectacole de divertisment, organizare şi
prezentare de spectacole, închiriere de săli
pentru spectacole, închiriere de teatre pentru
spectacole, divertisment de tipul spectacolelor
aviatice, impresariat artistic pentru artişti
de spectacol, servicii de spectacole cu
laser (divertisment), audiţii pentru spectacole
televizate cu jocuri, servicii în domeniul
producţiei de spectacole, organizarea de
spectacole în scopuri culturale, organizarea
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de spectacole (servicii de impresariat),
organizare de spectacole de patinaj artistic,
producţia de spectacole de patinaj artistic,
organizare şi realizare de spectacole aviatice,
organizare de spectacole în scopuri educative,
administrare (organizare) de spectacole de
jocuri, regie artistică pentru spectacolele de
teatru, divertisment de tipul spectacolelor de
lumini, divertisment de tipul spectacolelor
cu laser, divertisment de tipul spectacolelor
de magie, servicii de rezervare de bilete
pentru spectacole, producţie de spectacole
de divertisment cu dansatori, producţie de
spectacole de divertisment cu instrumentişti,
prezentare de spectacole de comedie în direct,
realizare de spectacole de divertisment în direct,
furnizare de spectacole de divertisment în
direct, producţie de spectacole de divertisment
cu cântăreţi, organizare de spectacole de
patinaj pe role, organizare de spectacole în
scopuri de divertisment, servicii de realizare de
spectacole în direct, organizare şi prezentare de
spectacole în direct, prezentare de spectacole de
divertisment în direct, prezentare de spectacole
de dans în direct, producere de spectacole
de patinaj cu role, producere de spectacole în
parcuri de distracţii, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, rezervare de
locuri pentru spectacole şi evenimente sportive,
prezentare de spectacole în direct ale grupurilor
rock, organizare de spectacole de patinaj pentru
public în direct, producţie de spectacole de
divertisment cu dansatori şi cântăreţi, servicii
ale agenţiilor de bilete pentru spectacole de
teatru, servicii de informare cu privire la bilete
pentru spectacole, servicii de divertisment pentru
producţia de spectacole în direct, divertisment
sub formă de spectacole de dans în direct,
spectacole de teatru, atât de animaţie, cât şi
de acţiune, servicii de divertisment de tipul
spectacolelor de teatru şi cabaret, organizare de
expoziţii de divertisment în cadrul spectacolelor
de magie, servicii de realizare a spectacolelor
de divertisment transmise în direct, servicii
de divertisment sub formă de spectacole
în parcuri de distracţii, servicii de rezervare
de bilete pentru concerte şi spectacole de
teatru, rezervare de locuri pentru spectacole
şi rezervare de bilete de teatru, producţie de
spectacole de revistă în faţa unui public în
direct, servicii de rezervare de bilete şi locuri
la spectacole de teatru, organizare de rezervări
de bilete la spectacole şi alte evenimente
de, divertisment, organizare şi prezentare
de spectacole de divertisment în domeniul
stilului şi modei, divertisment sub formă de
spectacole în direct şi apariţia personală a unui
personaj costumat, producţie de documentare,

producţie de documentare cinematografice,
servicii de documentare în biblioteci, pregătirea
de programe documentare pentru cinema,
pregătire de programe documentare pentru
difuzare, servicii de documentare online în
biblioteci, biblioteci de cercetare dotate cu lucrări
de referinţă şi arhive documentare, tabere de
recreere, tabere pentru călărie, tabere de vară
(divertisment şi educaţie), servicii de tabere de
vară (divertisment), cursuri de instruire în tabere
educative, organizare de activităţi sportive
pentru tabere de vară, organizare de activităţi
educative pentru tabere de vară, organizare
de activităţi culturale pentru tabere de vară,
cursuri în cadrul taberelor educative referitoare
la canotaj, servicii de centre de amuzament
pentru taberele de vacanţă, cursuri în cadrul
taberelor educative referitoare la tragerea cu
arcul, cursuri în cadrul taberelor educative
referitoare la drumeţii montane, organizare
de activităţi de divertisment pentru tabere de
vară, cursuri în cadrul taberelor educative
referitoare la coborârea în rapel, cursuri în
cadrul taberelor educative, tabere de baseball,
tabere de baschet, cursuri de înot, lecţii de înot,
facilităţi de înot, instalaţii pentru înot, pregătirea
instructorilor de înot, exploatarea de bazine de
înot.

───────

(210) M 2021 03481
(151) 28/04/2021
(732) SC RIA DO TRADING SRL,

BLD. MARASESTI NR. 67,
CONSTRUCȚIE C1, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA PFA, STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL.
E4, AP. 54, JUDEŢUL GALAŢI ,
GALAŢI, GALAȚI, ROMANIA

(540)

RIA DO TRADING
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(531) Clasificare Viena:
02.09.14; 26.13.25; 27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

8. Scule și instrumente de mană acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, ustensile de
bucătărie.
11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare a apei și instalații
sanitare.
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.

───────

(210) M 2021 03482
(151) 28/04/2021
(732) CEREANIX CONSTRUCT S.R.L.,

CALEA BUCOVINEI NR. 89,
PARTER, SC. A, JUDEȚUL
SUCEAVA, LOC FRASIN, ORAȘ
FRASIN, SUCEAVA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE NR. 51, CLADIREA
VIVANDO, ET. 1, BIROURI A14-
A15, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CX CEREANIX

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 26.03.23; 27.05.01; 27.05.23;
29.01.13

(591) Culori revendicate:verde, galben, crem
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

30. Mălai, făină, făină de cereale, făină de grâu,
cereale, faină și preparate din cereale, semințe
de cereale procesate.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale
și semințe crude și neprocesate, hrană și
băuturi pentru animale, malt, paie (furaje),
produse alimentare și hrană pentru animale,
nutreț fortifiant pentru animale, lucernă uscată
pentru animale, grăunțe pentru hrana animalelor,
porumb pentru consum de către animale, hrană
de animale care conține fân, hrană pe bază de
cereale pentru animale, făină pentru animale,
mălai pentru a fi consumat de către animale.
35. Regruparea în avantajul terţilor produselor
alimentare, a detergentilor, produselor
cosmetice, produselor de curatenie, produselor
pentru curatenie, mălai, făină, făină de cereale,
făină de grâu, cereale, faină și preparate din
cereale, semințe de cereale procesate, produse
agricole, de acvacultură, horticole și forestiere,
brute și neprelucrate, cereale și semințe crude
și neprocesate, hrană și băuturi pentru animale,
malt, paie (furaje), produse alimentare și
hrană pentru animale, nutreț fortifiant pentru
animale, lucernă uscată pentru animale, grăunțe
pentru hrana animalelor, porumb pentru consum
de către animale, hrană de animale care
conține fân, hrană pe bază de cereale pentru
animale, făină pentru animale, mălai pentru
a fi consumat de către animale (exceptând
transportul lor) permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere cât mai comod prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web și prin
intermediul emisiunilor de teleshopping, servicii
de vânzare cu ridicata si amănuntul referitoare
la produselor alimentare, a detergentilor,
produselor cosmetice, produselor de curatenie,
produselor pentru curatenie, mălai, făină, făină
de cereale, făină de grâu, cereale, faină și
preparate din cereale, semințe de cereale
procesate, produse agricole, de acvacultură,
horticole și forestiere, brute și neprelucrate,
cereale și semințe crude și neprocesate, hrană
și băuturi pentru animale, malt, paie (furaje),
produse alimentare și hrană pentru animale,
nutreț fortifiant pentru animale, lucernă uscată
pentru animale, grăunțe pentru hrana animalelor,
porumb pentru consum de către animale, hrană
de animale care conține fân, hrană pe bază de
cereale pentru animale, făină pentru animale,
mălai pentru a fi consumat de către animale,
servicii de vânzare cu ridicata si amănuntul
online referitoare la produselor alimentare, a
detergentilor, produselor cosmetice, produselor
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de curatenie, produselor pentru curatenie,
mălai, făină, făină de cereale, făină de grâu,
cereale, faină și preparate din cereale, semințe
de cereale procesate, produse agricole, de
acvacultură, horticole și forestiere, brute și
neprelucrate, cereale și semințe crude și
neprocesate, hrană și băuturi pentru animale,
malt, paie (furaje), produse alimentare și
hrană pentru animale, nutreț fortifiant pentru
animale, lucernă uscată pentru animale, grăunțe
pentru hrana animalelor, porumb pentru consum
de către animale, hrană de animale care
conține fân, hrană pe bază de cereale
pentru animale, făină pentru animale, mălai
pentru a fi consumat de către animale,
informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la produselor alimentare, a detergentilor,
produselor cosmetice, produselor de curatenie,
produselor pentru curatenie, mălai, făină, făină
de cereale, făină de grâu, cereale, faină și
preparate din cereale, semințe de cereale
procesate, produse agricole, de acvacultură,
horticole și forestiere, brute și neprelucrate,
cereale și semințe crude și neprocesate, hrană
și băuturi pentru animale, malt, paie (furaje),
produse alimentare și hrană pentru animale,
nutreț fortifiant pentru animale, lucernă uscată
pentru animale, grăunțe pentru hrana animalelor,
porumb pentru consum de către animale,
hrană de animale care conține fân, hrană
pe bază de cereale pentru animale, făină
pentru animale, mălai pentru a fi consumat de
către animale, reclama, publicitate, gestiunea
afacerilor comerciale, administratie comerciala,
lucrari de birou in legatura cu produse
alimentare, detergenti, produse cosmetice,
produse de curatenie, produse pentru curatenie,
mălai, făină, făină de cereale, făină de grâu,
cereale, faină și preparate din cereale, semințe
de cereale procesate, produse agricole, de
acvacultură, horticole și forestiere, brute și
neprelucrate, cereale și semințe crude și
neprocesate, hrană și băuturi pentru animale,
malt, paie (furaje), produse alimentare și hrană
pentru animale, nutreț fortifiant pentru animale,
lucernă uscată pentru animale, grăunțe pentru
hrana animalelor, porumb pentru consum de
către animale, hrană de animale care conține
fân, hrană pe bază de cereale pentru animale,
făină pentru animale, mălai pentru a fi consumat
de către animale, informatii despre vanzarea
de produse, prezentate sub forma unui ghid
de comenzi online, cu functie de cautare,
cu privire la produse alimentare, detergenti,
produse cosmetice, produse de curatenie,
produse pentru curatenie, mălai, făină, făină
de cereale, făină de grâu, cereale, faină și

preparate din cereale, semințe de cereale
procesate, produse agricole, de acvacultură,
horticole și forestiere, brute și neprelucrate,
cereale și semințe crude și neprocesate, hrană
și băuturi pentru animale, malt, paie (furaje),
produse alimentare și hrană pentru animale,
nutreț fortifiant pentru animale, lucernă uscată
pentru animale, grăunțe pentru hrana animalelor,
porumb pentru consum de către animale, hrană
de animale care conține fân, hrană pe bază de
cereale pentru animale, făină pentru animale,
mălai pentru a fi consumat de către animale,
servicii de informatii comerciale furnizate online
prin internet sau o retea globala de calculatoare,
cu privire la produse alimentare, detergenti,
produse cosmetice, produse de curatenie,
produse pentru curatenie, mălai, făină, făină
de cereale, făină de grâu, cereale, faină și
preparate din cereale, semințe de cereale
procesate, produse agricole, de acvacultură,
horticole și forestiere, brute și neprelucrate,
cereale și semințe crude și neprocesate, hrană
și băuturi pentru animale, malt, paie (furaje),
produse alimentare și hrană pentru animale,
nutreț fortifiant pentru animale, lucernă uscată
pentru animale, grăunțe pentru hrana animalelor,
porumb pentru consum de către animale, hrană
de animale care conține fân, hrană pe bază de
cereale pentru animale, făină pentru animale,
mălai pentru a fi consumat de către animale.
37. Servicii oferite de spălătorii cu autoservire,
furnizare de instalații de spălătorii auto cu
autoservire, curățarea automobilelor, spălarea
autovehiculelor, curățare completă pentru
automobile, servicii de spălare de autovehicule,
curățare și spălare a autovehiculelor.

───────

(210) M 2021 03483
(151) 28/04/2021
(732) RPW LOGISTICS SRL, STR. 1A,

JUDEȚUL TIMIȘ, ORTISOARA,
307305, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

RPW Logistics
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(531) Clasificare Viena:
26.04.05; 27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:portocaliu (RGB 255,
122, 0), negru (RGB 51, 51, 51)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

39. Servicii de logistică de transport.
───────

(210) M 2021 03484
(151) 28/04/2021
(732) FARTUD SRL, STR. 1A, JUDEȚUL

TIMIȘ, ORTISOARA, 307305,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

FARTUD international
transport & logistics

(531) Clasificare Viena:
26.04.05; 26.11.03; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (RGB 80, 180,
155), negru (RGB 0, 0, 0)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

39. Transport terestru de marfă.
───────


